
  

                                     445  

PENSEO N-ro 112 
Feb./2001 

 
M o n a t a  B e l e t r a  R e v u e t o  e n  E s p e r a n t o  

H o n o r i t a  d e  P r e m i o  G r a b o w s k i , 1 9 9 4  
Fondita en 1990;  Enretigita en 1997   www.crosswinds.net/~zfmao/penseo 

����������	
����

��������	���
��
������	���


����������	�

�������� ���	
����
�� ��� ������ ��� 
����
� ������

��
����������������������
�������	�������	����������������
��

�	���������������
������������������������������������

����
���������������
����������������������	��
�����������

���	���
��	����������
���
���
���� �����������
����
�����

����!����� ��� "���
� ���!����� �������� ��� ����� #$��� 	���� ����

�����
%&�'�
��(��������
�����������
���
�
�����������	�����


����
��� )�� ��� ������ ��� ������ ������
� ��(��� ��� ����� 	���

���
�����#���������&�	��� �����������
� 
����������������

��� 
���
�� 	��� ��� ��(�
����
� ��� ��� ����� ������	������ ��� ���

�������	�������������������	��
��

�����
�!���������������	������
��
�����
�������*������

����	��������������
��������������
�����	���
	�����
����

�������#
�������������&������������
����������������������


��������
������	������ 
�������������������������
	��������

���������+�#�����������������	�������
��
����	�����
�
�


������*���������
���
��	�����
����������������
������������

����� ��	����� �
��
� ������ ��	����� �����
� ��� ������ 	���

�����$��������
��	������������
���	������&�

�����!�
��������������������������	����	
����
�
���������

�������  ��� �������� 
����
� ��� ����� ������,� ��� �����
�

�����������������������*����������������������������������

	�(�
� 
���� ���������� ����� ��� ����� 
	����"�� 	��� ��
�
�

������� ���
����� 
������ ��� 
	��������  ��� �������,� $��

�����������������
��

��� 
�	���� ��!���� 	���� ��� ������
� ��� ��� ��������� ���

���!������
����
�
�����	���!�����	��
���������	�����������

�	���������������
��������������������
� 
���� �����������

������ ������� ��� 	���!��� �������	�
� ��� ��� 
����� ���������

�������� �����������	������������������	������
���
���!���

���� (����
� ��� ���� 	�� ���� �
��	��
� 	���� ���� ��������������

 �����������������
����
����	������������	������	����	�������

��� ������� ��� ������
� ��������� 	��� 
��������� 
��������� ���

��	����� ��� 
�	��
�
� ��
���!��� 	��� ��� ���� �
��
� ���

��������������

-����� ����� ������ �������� 	��� ���������� 
�������� ���

�	
����
��	������������	����������
���������������������

�������	���������!���
�	��������������!�����������������!��

�������	����
������	������	�������������
��

#�����������������	�������
��
����	�����
�
�
�����&�

����	������
�������������������
���
��	�������������������
�

��� 
�����������������������	������������ 	����������� 	���
�
�

��� ���!����� *������ ��� �	����
� ��� ��(�
������� 
��� ���

	����������� 	������
��
� ��(��� ��!�
������� ������� ���� ������

��(������������� ���������� ��������������������� 
�������,�

���������
���������(����������

 ������ ��� ��� ��(��������� ����
� ��� ���� #���� �����


��������� ��� ������
� ���� 	������ .����� ��� ��������

����
� ���� �����	�� �������� /���� ������ ���
	��� �����
� ���

��������	��������������
�����/������
��	��(������
����������

��� 0���� ������ ��
�� �����!��� ���� ��� 
�����
� ���

��	��������� ���
����� /�� ����
� ���� 
����� �����

������	������������������������������1 �$��
���
��	��(������

�����
�������	����(��������
��(������
��	��(����(�
����
������

	�����������������
��(������
������
�����������
���������

�����������&�

)�� ����� ��� ���� 
����
�� 	��� �
��
� ���� 
��������� ���

���������
� ���� ���������� ���� ��� 
���
� ��� 	���� ��� ��� ���

	�������	����������
�������!�����������
�����������	���
���

�����
������������������

�

�

������������	
�����������������	
�����������������	
�����������������	
����� 



2 n-ro 112 penseo 

                                     446  

������	
���� �


 

Duafoja Adia�o al Ponteto Kang 

 � �����  �

Foriras mi le�ere samkiel 

alvenis mi malpeze; 

mi ete svingas mian manon 

por diri adia�on al uestaj nuboj. 

 

La ora salikarbo �e la riverbordo 

aspektas kiel novedzino en vespera sunlumo; 

la bela reflekta figuro en spegulo onda 

dancadas, piruetas sur scenejo mensa mia. 

 

La verdaj plantoj sur rivera �limo 

skui�as svelte en la akvo; 

volonte mi fari�us akva herbo 

en suplaj ondoj de Kang-rivero! 

 

Lageto tiu en la ombro de arbego ulma 

ne estas klara fonto, sed �ielarko 

disrompigitaj inter algoj flosaj, 

precipitante son�ojn �ielark-similajn. 

 

Kiel ser�i son�on? Remstangon longan premu, 

boato-remu �is herbaro la pli verda, 

kun boatpleno da stelbrilo, 

kaj kantu en stelbrila pompo. 

 

Sed mi ne povas kanti la�tevo�e, 

�ar senbrueco servas kiel fluto de disi�o; 

someraj insektoj anka� mutas por mi, 

�inokte Ponteto Kang dronas en silento granda. 

 

Foriras mi le�ere samkiel 

alvenis mi malpeze; 

eksvingas mi manikojn miajn 

kaj foriras, kunportante e� ne pecon da nubo. 

el�inigis Fang 

 

EL ����  
�APITRO xv 

(�io, kion La�zi diras en tiu �i �apitro, estas 

la�doj al la homo, kiu atingis la Ta�on.  Tia 

homo havas subtilan, misteran kaj grandaniman 

naturon; lia spirita regno estas multe super la 

komprenkapablo de la ordinaraj homoj; li estas 

singarda kaj skrupula, simpla kaj modesta.  Kion 

ajn li faras, li ne strebas al absoluta perfekteco, 

kaj tiel li neniam sentas sin malkura�igita pro 

granda malsukceso.  Li �ajnas konservativa, sed 

en efektiveeco li estas �iam favorata per 

sukcesoj. ) 

En la antikveco la Konanto de la Ta�o 

Havis sa�on subtilan, misteran, penetreman, 

Tro profundan por esti komprenata. 

Kaj �uste �ar Li estis super nia kompreno,  

Mi povas priskribi Lin nur supra�e. 

Singarda, kiel homo vintre travadanta riveron,  

Viglatenta, kiel homo sin gardanta kontra� dan�eroj 

 �iuflanke, 

Gravmiena kaj rezervi�ema, kiel vizitanta gasto, 

Cedema, kiel degelanta glacio, 

Simpla, kiel neskulptita lignobloko,  

Modeste malferma, kiel valo vasta kaj kvieta, 

�ioampleksa, kiel akvomaso malklara. 

Kiu do povas kvietigi la malkvieton, 

Ke la malklaro iom post iom klari�u? 

Kiu do povas, mem restante senmova longatempe, 

Movi la aliajn al iompostioma vigli�o? 

Tiu, kiu tenas sin je tiu �i Ta�o, ne ser�as la 

 dezirplenumon. 

Kaj �uste �ar Li ne ser�as la dezirplenumon,  

Li povas konstante renovigi la malnovon. 

  

�APITRO XVI 
(La�zi rekomendas malplenigon de la menso kaj 

prenon de senpartia sintenado kontra� �an�i�ado 

kaj disvolvi�ado de �iuj esta�oj.  La� li la 

�an�i�ado, kiu estas nur movi�ado en cikloj, fine 

revenas al sia deirpunkto.  Tio estas nomata 

reveno al la radiko.  En la lasta analizo, tia 

movi�ado ne estas diferenca de sen�an�eco, t.e. 

kvieteco.  �ar la kvieteco estas la �enerala 
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principo reganta �iajn �an�i�ojn, �i estas identa 

kun la eterneco.  Por sekvi la principon de 

kvieteco oni ne devas agi facilanime kaj 

senpripense.  Aplikante tiun �i principon al la 

�iutaga vivo kaj politikaj aktivecoj, li opinias, ke 

la “senagado” estas panaceo kontra� �ia riskema 

ago, kiu povus veki dan�eron.) 

Malplenigu vian menson �is ekstremeco; 

Lasu vian koron resti en kvieteco. 

La miriadoj da esta�oj formi�as kaj konkure kreskas, 

Dume mi observas iliajn ciklajn ripeti�ojn. 

Same kiel vegeta�oj, ili kreskas diversmaniere 

Kaj revenas �iu al sia radiko. 

Tiu �i reveno al siaj radikoj estas nomata “retrovo de 

 la kvieteco”, 

“La retrovo de la kvieteco” estas nomata “reveno al  

sia destino”, 

“La reveno al sia destino” estas nomata “la le�o 

 eterna”: 

Kono de “la le�o eterna” estas nomata “ilumini�o”; 

Ignoro de �i kondukas al blindaj agoj kaj katastrofo. 

Tiu, kiu konas “la le�on eternan”, ampleksas �ion; 

Ampleksante �ion, li estas senpartia;  

Estante senpartia, li agas kiel re�o;  

Agante kiel re�o, li estas en akordo kun la Naturo; 

Estante en akordo kun la Naturo, li estas en akordo 

 kun la Ta�o; 

Estante en akordo kun la Ta�o, li estas �iamda�ra 

Kaj libera de �ia dan�ero dum sia tuta vivo. 
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�ina  Fablo 
Nova Rakonto pri Vetkuro  

inter Leporo kaj Testudo 
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Echo 

Tro multe vi ja pensas, kun peza �ar�’ sur �ultro 

Sen kura�o granda, kial vi ne diris al mi? 

Okuloj viaj fakte vin perfidis al mi. 

Lun-maljunulo* �etis ru�-fadenon avataren 

per unu ekstrema�o �ia interligis vian koron  

kaj per alia mian koron 

mi anka� scias, e� se vi ne diras 

rigardo mar-simila  

lumigis la fadenon ru�an 

kiu ekbrulis
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per vasta flamo 

okulojn miajn brulpikante 

ekfalis larmoj 

malsekis mian plumon en la mano 

surpapere 

restiginte guton jen post guton 

ne larmoj ili estas 

sed la sopir’ de la knabino. 

*�ina legendo diras, ke la lun-maljunulo, kiel Kupido, interligas 

per ru�a fadeno la korojn de junulo kaj junulino. Se du gejunuloj 

estas ligitaj per lia ru�a fadeno, ili estas destinitaj geedzi�i. 

           (el: www. Wokankan.net/love) 

                             el�inigis  Hu Yi 

 
�
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  Semio(1964-    )                                    
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La grupo, kies estro estis afabla sinjoro A, havis 

13 ministojn. Ili laboris en fundo de puto helpante unu 

la alian, kaj post laboro ili lo�is en sama granda korto 

�e minejo zorgante unu pri alia. De tempo al tempo ili 

kaj kunman�is kaj kundrinkis kiel samaj familianoj. 

   Iun tagon en laborado ministo C trafis dinamiton 

�ajne neeksploditan dum fosado per pio�o, ke li 

mortigis sin. La korto fari�is mal�oja,la grupo silentis. 

   La ministo C ne estas plena laboristo, ke la minejo 

donis al lia edzino,  kiu �us venis en minejo, iom da 

mono. Fininte la funebron de sia edzo �i estis preta 

reiri sian vila�on. La estro decidis helpi �in kaj li 

alvokis siajn grupanojn plani sekretan aferon. Ili 

konsile restigis la edzinon de sia mortinta kolego kaj 

sukcesis. 

   Post tagoj nova butiko por matanman�a�o trovis sin 

�e la vojo al laboro de ministoj. En la unua tago, kiam 

la butiko ekfunkciis, 12 ministoj man�is tie, poste 

preska� en �iuj matenoj oni povis vidi tiujn 12 

ministojn man�i en la butiko spite pluvadon kaj 

ventadon. 

 La edzinoj de la ministoj rimarkis tion kaj kovis 

miskompreni�on. Iuj edzinoj elliti�is pli frue prepari 

matenman�a�on la� ilia ideo, kaj aliaj dubis, ke la 

edzoj ne matenman�is, eble la man�a�o kuirita de ili 

ne estas bongusta ? 

Kun granda dubo kaj miskompreno la edzinoj 

kunvenis por diskuti la problemon. Fine venis al ili 

bona ideo, ke ili ka�e sekvis siajn edzojn. Apud la 

butiko tra la matena nebulo ili klare vidis, ke la edzoj 

man�as tie kaj iu bela virino gastigas ilin. La edzinoj 

komprenis �ion. Kun kolerego kaj malespero ili foriris 

de la butiko unu post alia. 

   En la sama vespero en la korto de �iu familio 

okazis forta bu�a batalo, kun spektantoj �irka�antaj. 

Malbenaj vortoj pli kaj pli multi�is kaj la korto dronis 

en tuta konfuzi�o. La edzoj silentis, la infanoj ploregis, 

la edzinoj koleris kaj frenezis. Tiam la estro de la 

grupo senpacience eksaltis sur la difektitan �aron kaj 

kun tuta gor�o kriis, "Ne kverelu! Ne ripro�u! Ni ne 

estas kulpaj..." La korto silentis. La estro klarigis �ion , 

la edzinoj diris nenion . 

  En sekvanta tago oni denove vidis, ke la 12 personoj 

ankora� mateman�is en la butiko. En la spektanta 

popolamaso trovi�is nur unu edzino. �i diris al edzoj, 

ke �ia edzo malsani�is restante en la hejmo. 
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